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GOED VOOR ELKAAR...

Het huis van uw dromen koopt u maar een paar keer in 
uw leven. Er zullen veel vragen spelen, waarop u zelf niet 
direct een antwoord kunt geven.

• Wat is deze woning nou echt waard? En wat is een reëel 
openingsbod?

• Is de woning wel goed gebouwd of zijn er gebreken aan 
de woning?

• Is er sprake van bodemverontreiniging?
• Gaan er dingen in de omgeving veranderen, houd ik wel 

dit fraaie uitzicht?
• Staan er geen bijzondere zaken in de koopakte en is dit 

wel zo afgesproken?
• Wat mag ik van de notaris verwachten?

Kies voor zekerheid, betaal altijd de juiste prijs voor de 
 woning en voorkom vervelende verrassingen achteraf. 
Neem een aankoopmakelaar in de hand.
De Verbrugge aankoopmakelaar beantwoordt al uw vragen 
en begeleidt u bij de aankoop van de woning. Hij/zij gaat 
voor u aan de slag en stelt altijd uw belang voorop.

Wat doet onze aankoopmakelaar:
• Onze makelaar gaat met u mee vanaf de 2e bezichtiging.
• Beoordeelt de technische staat van de woning. Bij twijfel 

zal er een bouwkundige keuring geadviseerd worden en 
de makelaar kan deze voor u regelen. Deze wordt door 
een erkend keuringsbureau uitgevoerd en u kunt hierbij 
zelf ook aanwezig zijn. De bijbehorende kosten komen 
voor uw rekening.

• Neemt mee in het verhaal de omgeving (bestemmings-
plan, bodeminformatie, e.d.) en juridische aspecten als 
erfdienstbaarheden (de brandgang e.d.).

• Geeft een reële marktwaarde af van de woning.
• Onderhandelt over de prijs met de verkoper of diens 

makelaar.
• Controleert, bespreekt en ondertekent met u de koop-

overeenkomst.
• Controleert de akte van levering die u bij de notaris gaat 

ondertekenen.
• Inspecteert samen met u de woning voor de sleutel-

overdracht.
• Begeleidt u bij de notaris op de dag van transport.

De kosten van het aankoopplan:
• Als we de woning met succes voor u aankopen, dan bere-

kenen wij een tarief vanaf € 1995,-* inclusief BTW. Indien 
mogelijk kan de nota bij de notaris worden verrekend. 

• U ontbindt de (mondelinge of schriftelijke) koop 
op  basis van de overeengekomen ontbindende 
 voorwaarden, de drie dagen bedenktijd of u besluit van 
de (mondelinge) koopovereenkomst af te zien:  
€ 250,- inclusief BTW.

• U besluit de opdracht te annuleren nadat u de woning 
met ons heeft bezichtigd: Kosteloos.

 * Vraag naar de voorwaarden.
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